
 

  

Školský poriadok 
pre žiakov, pedagogických zamestnancov a 

rodičov Obchodnej akadémie Imricha Karvaša 

Bratislava 

 
 
 
Ing. Jana Šebestová 

riaditeľka 
 



2 
 

Obsah 

 

1.   Práva žiakov 

2.   Povinnosti žiakov 

3.   Zákazy pre žiakov 

4.   Klasifikačný poriadok 

5.   Výchovné opatrenia a kritériá ich udeľovania 

6. Riešenie situácie pri porušení vnútorného      

poriadku školy fajčením, konzumáciou alkoholu 

a návykových látok 

7. Práva a povinnosti rodičov 

8. Práva a povinnosti učiteľov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 
Žiak sa dobrovoľným rozhodnutím študovať na Obchodnej akadémii Imricha Karvaša 

Bratislava, Hrobákova 11, 851 02 Bratislava (ďalej len „škola“) zaväzuje riadne dochádzať 

do školy, riadiť sa zásadami morálky, humanizmu, demokracie. Zaväzuje sa plniť všetky 

povinnosti, ktoré pre neho vyplývajú zo všeobecne platných predpisov a vnútorného poriadku 

školy. 

Školský poriadok vychádza z vyšších právnych noriem, týkajúcich sa stredných škôl v 

Slovenskej republike. 

1. Práva žiakov 

Žiaci majú právo: 

 vysloviť svoj názor a klásť otázky k preberanej téme, 

 poznať kritériá hodnotenia, klasifikácie vedomostí a zručností vo všetkých 

predmetoch, 

 na bezprostredné oznámenie známky z ústnej odpovede a na zdôvodnenie klasifikácie 

a zdôvodnenie chýb v písomných prácach, testoch a ústnych odpovediach v čo 

najkratšom čase, v odôvodnených prípadoch požiadať o komisionálne preskúšanie,  

 ak žiak nedovŕšil 18 rokov veku, komisionálne preskúšanie požaduje rodič alebo 

zákonný zástupca žiaka (ďalej len „ZZ“), 

 zapojiť sa do niektorej z foriem záujmovej činnosti, 

 sťažovať sa riaditeľke školy, ak sa domnieva, že pokyn alebo príkaz pedagogického 

alebo iného povereného pracovníka školy je v rozpore so školským poriadkom alebo 

inými právnymi normami, 

 voliť a byť volení do triednej samosprávy a voliť zástupcu triedy do Žiackej školskej 

rady, 

 ospravedlniť nepripravenosť na vyučovanie pred začiatkom hodiny s uvedením 

dôvodu, ktorý zváži vyučujúci, 

 aktívne sa zapojiť do činnosti Žiackej školskej rady, 

 zúčastniť sa na konzultácii v čase, ktorý stanoví vyučujúci, 

 žiak, ktorému hrozia sankcie z porušenia školského poriadku, má právo byť vypočutý, 

aby sa mohol k veci slobodne vyjadriť a obhájiť sa, 

 na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej 

dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy, 

 právo konzultovať problémy so školským psychológom a výchovnou poradkyňou. 

 

2. Povinnosti žiakov 
 

2.1. Osvojovanie si vedomosti a zručnosti, pripravovanie sa na 

vysokoškolské, či iné formy štúdia a pre život 

 

a) Žiak je povinný dochádzať do školy včas, podľa stanoveného rozvrhu hodín 

alebo pokynov zodpovedných vyučujúcich a zúčastňovať sa na vyučovaní 

všetkých povinných vyučovacích predmetov. Na zabezpečenie nerušeného 

začiatku vyučovania má žiak povinnosť byť v škole do 7.55 hod. (pred prvým 
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zvonením). Ak vyučovanie začína druhou alebo treťou vyučovacou hodinou, 

žiak je povinný byť v škole 10 minút pred začiatkom hodiny. Meškajúci žiak 

priloží svoj preukaz k čítačke čiarového kódu umiestnenej pri vrátnici, ktorá 

zaeviduje čas jeho príchodu. Pri neskorom príchode žiakov na vyučovanie sa 

bude postupovať tak, že tri neskoré príchody  sa budú hodnotiť ako   jedna 

neospravedlnená hodinu. 

Oneskorený príchod žiaka eviduje vyučujúci na prvej hodine. Od týchto 

opatrení má dozor konajúci vyučujúci právo upustiť v odôvodnených 

prípadoch – napr. snehová kalamita, výrazne meškajúce vlakové, autobusové 

spojenia a podobne. 

 

 

Rozvrh zvonení na škole je nasledovný: 
 

 
 

 

0. hodina 07.05 07.50 10 min 

1.hodina 08.00 08.45 10 min 

2. hodina 08.55 09.40 5 min 

3. hodina 09.45 10.30 
15 min 

desiatová 
prestávk 

4.hodina 10.45 11.30 5 min 

5. hodina 11.35 12.20 

6. hodina 
(1. a 2 ročník) 

12.50 

12.25 13,10 
obedňajšia 

prestáívka 3. -5 
ročník - 30 min. 

13.35 

obedňajšia 
prestávka 1. a 2. 
ročník- 30 min. 

6. hodina 
(3. - 5. ročník) 

7. hodina   13.40 14.25 

5 min. 
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b) Základným dokladom, ktorý oprávňuje žiaka na vstup do školskej budovy je 

jeho identifikačný preukaz s čiarovým kódom – ISIC karta. Identifikačný 

preukaz vydáva riaditeľstvo školy na obdobie štyroch, prípadne piatich rokov. 

Študent je povinný nosiť ho so sebou a na vyzvanie zodpovedných osôb v 

priestoroch školy alebo podujatiach organizovaných školou sa ním preukázať. 

Žiak prikladá ISIC kartu k čítačke čiarového kódu pri skoršom odchode 

z vyučovania (napr. návšteva lekára) a pri neskoršom príchode na vyučovanie. 

Stratu preukazu je študent povinný bezodkladne oznámiť triednemu učiteľovi, 

ktorý zabezpečí žiakovi vydanie duplikátu/novej ISIC karty prostredníctvom 

tajomníčky školy podľa podmienok stanovených CKM SYTS (držiteľ licencie 

ISIC). 

c) Ak sa žiak nemôže zúčastniť vyučovania z dôvodov vopred známych, požiada 

rodič alebo zákonný zástupca (ďalej len ZZ) písomne alebo telefonicky 

triedneho učiteľa o uvoľnenie z vyučovania. 

Triedny učiteľ je oprávnený ospravedlniť neúčasť žiaka na vyučovaní na 

základe žiadosti rodiča zo závažných dôvodov na dobu najviac troch 

vyučovacích dní. Ak je predpokladaná neprítomnosť žiaka dlhšia, je rodič 

(ZZ) povinný písomne požiadať o uvoľnenie riaditeľku školy 

prostredníctvom triedneho učiteľa. Pokiaľ triedny učiteľ alebo riaditeľka 

školy nedajú súhlas k uvoľneniu žiaka, bude sa prípadná neúčasť na vyučovaní 

posudzovať ako závažné porušenie školského poriadku. 

d) Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre nepredvídaný dôvod, je rodič 

alebo ZZ povinný oznámiť do 24 hodín triednemu učiteľovi  alebo 

tajomníčke školy dôvod neprítomnosti (telefonicky alebo mailom). 

e) Triedny učiteľ ospravedlní neprítomnosť žiaka na vyučovaní len na základe 

ospravedlnenia zapísaného v Zázname o návšteve lekára alebo časti 

Rodičovské ospravedlnenia, podpísaného lekárom alebo rodičom (ZZ). 

Ospravedlnenie neprítomnosti je žiak povinný predložiť triednemu učiteľovi 

v deň nástupu do školy po predchádzajúcej absencii, v odôvodnených 

prípadoch do troch vyučovacích dní po ukončení absencie. Ak je absencia 

vykázaná ako neospravedlnená a je zaevidovaná v pedagogických 

dokumentoch, nie je možné jej spätné ospravedlnenie. Triedny učiteľ v prípade 

pochybností má právo tieto zápisy preveriť. 

f) Ak neprítomnosť žiaka pre chorobu trvá dlhšie ako 3 vyučovacie dni, predloží 

žiak potvrdenie lekára. 

g) Ak ochorie žiak alebo osoba žijúca so žiakom v spoločnej domácnosti na 

infekčnú chorobu, oznámi to okamžite rodič žiaka (ZZ) telefonicky alebo 

písomne riaditeľke školy. 

h) Riaditeľka školy môže uvoľniť žiaka z vyučovania v predmete, ktorý si 

vyžaduje telesné úkony, na základe vyjadrenia príslušného lekára. Žiak so 

zmenenou pracovnou schopnosťou (ZPS) bude uvoľnený na základe vyjadrenia 

posudkového lekára sociálneho zabezpečenia. Vyjadrenie lekára spolu s 

písomnou žiadosťou predkladá rodič (ZZ) riaditeľke školy prostredníctvom 

vyučujúceho telesnej výchovy spravidla do 10. septembra. Žiak oslobodený 

od telesnej výchovy sa musí zúčastňovať na vyučovaní telesnej výchovy. 
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Miesto zdržiavania počas tejto hodiny a náhradnú aktivitu určí tomuto žiakovi 

vyučujúci telesnej výchovy. 

i) Poškodzovanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov na verejnosti, 

poškodzovanie dobrého mena školy prostredníctvom webových stránok alebo 

sociálnych sietí, ako aj zhotovovanie video, audio a fotografických záznamov 

bez osobitného povolenia a šírenie týchto záznamov prostredníctvom 

elektronických alebo printových médií sa pokladá za závažné porušenie 

školského poriadku. Poškodzovaním sa rozumie každé nepravdivé, hanlivé, 

zosmiešňujúce vyjadrenie, ktoré sa dotýka konania alebo osobnosti 

zamestnanca, taktiež aj vyjadrenie, ktoré ohrozuje dobré meno školy voči 

tretím osobám šírené v elektronickej alebo printovej podobe. K poškodzovaniu 

dochádza aj tým, že žiak vyjadrí výslovnú podporu nepravdivým, hanlivým 

alebo zosmiešňujúcim vyjadreniam v elektronickom prostredí alebo 

v printovom médiu. 

 

2.2. Prestup, prerušenie a zanechanie štúdia 

 
a) O prestupe na inú strednú školu rozhoduje riaditeľ strednej školy, do ktorej sa 

žiak hlási. Žiadosť o prestup podáva žiak alebo rodič (ZZ), ak žiak nie je 

plnoletý.  

b) Riaditeľka školy môže prerušiť žiakovi štúdium na jeho žiadosť (prípadne na 

žiadosť ZZ v prípade neplnoletosti žiaka), a to najviac na obdobie 3 rokov. Po 

uplynutí doby prerušenia štúdia pokračuje žiak v štúdiu v tom ročníku, v 

ktorom bolo jeho štúdium prerušené. Ak uplynula doba prerušenia štúdia v 

priebehu školského roku, umožní riaditeľka školy žiakovi dodatočne vykonať 

skúšky z príslušných predmetov za príslušné obdobie. Na žiadosť žiaka (alebo 

v prípade jeho neplnoletosti jeho ZZ) môže byť prerušenie štúdia ukončené aj 

pred uplynutím doby prerušenia. 

c) Ak žiak hodlá zanechať štúdium, oznámi to písomne riaditeľke školy. Ak je 

žiak neplnoletý, musí tak urobiť jeho rodič (ZZ). 

d) Žiak prestáva byt žiakom školy dňom nasledujúcim po dni, kedy bolo 

riaditeľke školy doručené oznámenie o zanechaní štúdia. 

e) Ak sa žiak nezúčastní na vyučovaní v trvaní najmenej 5 vyučovacích dní a jeho 

neúčasť na vyučovaní nie je ospravedlnená, triedny učiteľ písomne vyzve žiaka 

(ak nie je plnoletý, tak jeho rodiča alebo ZZ), aby v určenej lehote doložil 

dôvody neprítomnosti na vyučovaní. Ak ani do 10 pracovných dní od 

doručenia výzvy žiak do školy nenastúpi alebo nepredloží písomný doklad o 

dôvode neúčasti na vyučovaní, posudzuje sa toto konanie tak, akoby žiak 

štúdium zanechal.  

 

 

 

2.3. Správanie žiakov v škole a pri činnostiach organizovaných školou 
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Žiak je povinný: 

a) osvojovať si zásady, humanity a demokracie, správať sa podľa nich, byť 

disciplinovaný, slušný, plniť pokyny pedagogických a ďalších poverených 

pracovníkov školy, prechovávať úctu k svojim učiteľom a starším osobám. Pri 

komunikácii s pracovníkmi školy používať oslovenie pán (pani) 

profesor/profesorka, prípadne pracovné zaradenie. Pri vstupe pedagogického 

pracovníka alebo inej povolanej osoby do triedy, tiež pri jej odchode z triedy, 

zdravia žiaci povstaním (v odborných učebniach s výpočtovou technikou 

nevstávajú),  

b) správať sa slušne a priateľsky ku spolužiakom a kultúrne sa vyjadrovať, 

c) počas vyučovania alebo školou organizovaného podujatia plniť pokyny 

vyučujúceho alebo dozor konajúceho pracovníka, správať sa disciplinovane, 

žiadnym spôsobom nerušiť priebeh vyučovania alebo podujatia, 

d) prihlásiť sa zdvihnutím ruky, ak chce odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo 

opýtať,  

e) na začiatku vyučovania byť na svojom mieste v učebni (alebo pred ňou, ak je 

zamknutá), pripraviť si pred začiatkom vyučovacej hodiny potrebné pomôcky, 

odložiť si mobil na miesto na to určené  a očakávať príchod vyučujúceho, 

f) vstupovať do odborných učební, posilňovne a telocvične len v prítomnosti 

vyučujúceho a dodržiavať vnútorný prevádzkový poriadok týchto učební,  

g) správať sa disciplinovane počas prestávok, veľká prestávka slúži na 

regeneráciu síl žiakov aj učiteľov, žiaci sú povinní dodržiavať pokyny 

službukonajúcich učiteľov, pracovníkov a týždenníkov, 

h) neopúšťať v priebehu vyučovacích hodín bez súhlasu vyučujúceho alebo 

triedneho učiteľa učebňu alebo budovu školy, 

i) z osobných dôvodov (zhoršenie zdravotného stavu, rodinné problémy a pod.)  

požiadať o uvoľnenie z vyučovania -  na 1 vyučovaciu hodinu vyučujúceho, 

na viac hodín triedneho učiteľa (v jeho neprítomnosti zastupujúceho triedneho 

učiteľa, ak ani ten nie je prítomný, potom zástupkyňu riaditeľky), 

j) správať sa disciplinovane v školskej jedálni, dbať o hygienu a kultúru 

stravovania,  po skonzumovaní jedla uvoľniť miesto ďalším stravníkom a pred 

jeho opustením ho dať do náležitého poriadku, 

k) prichádzať do školy vhodne, čisto oblečený a upravený, bez súčastí a doplnkov 

odevov propagujúcich násilie, rasovú neznášanlivosť, resp. rôzne extrémistické 

hnutia a skupiny, oblečenie musí zakrývať celý trup (dĺžka minisukní alebo 

krátkych nohavíc je ohraničená dosahom rúk), 

l) pri príchode do školy si riadne očistiť obuv a v období určenom riaditeľkou 

školy prezuť sa v šatni, 

m) prinášať na vyučovanie učebnice a pomôcky podľa rozvrhu hodín a podľa 

pokynov vyučujúcich, 

n) dodržiavať zasadací poriadok, ktorý určuje triedny učiteľ alebo vyučujúci, 

o) udržiavať čistotu a poriadok v areáli školy, šetriť školské zariadenie a ostatný 

majetok školy, chrániť ho pred poškodením a hospodárne zaobchádzať so 

zapožičanými učebnicami a pomôckami, 

p) žiak (ZZ) je podľa ustanovenia občianskeho zákonníka povinný nahradiť škody 

spôsobené na inventári a zariadení školy a  učebnicu, ktorú žiak stratí alebo 
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znehodnotí vlastnou vinou, musí nahradiť novou alebo jej kópiou zviazanou 

napr. hrebeňovou formou resp. uhradiť hodnotu učebnice prostredníctvom 

tajomníčky školy, 

q) nájdené cudzie veci odovzdať tajomníčke školy, ktorá zabezpečí ich 

odovzdanie pôvodným majiteľom, akúkoľvek stratu, alebo krádež neodkladne 

nahlásiť vyučujúcemu, následne triednemu učiteľovi, 

r) chrániť vlastné zdravie a zdravie iných osôb, 

s) v žiadnom prípade nešikanovať spolužiakov a iné osoby v škole (za 

šikanovanie sa považuje úmyselne a opakované ubližovanie druhým 

najčastejšie bitkou, nadávkami, prezývkami, posmechom, ohováraním, 

hrozbami, okrádaním, vyčlenením z kolektívu, ale aj ignorovaním, 

vysmievaním, zakazovaním alebo obmedzovaním osobnej slobody),  

t) ihneď oznámiť príslušnému vyučujúcemu každý aj drobný úraz alebo 

zdravotnú indispozíciu, v prípade nutnosti ošetrenia mimo školy je vyučujúci 

povinný udalosť oznámiť v kancelárii školy, ktorá zabezpečí prizvanie rodiča, 

zdravotnej pomoci, či určí doprovod žiaka na ošetrenie; bezpečnostný technik 

(Mgr. Štefan Bratko) zabezpečí evidenciu prípadne záznam o úraze; 

oznamovacia povinnosť sa týka všetkých okolností, ktoré môžu ohroziť 

zdravie, bezpečnosť, majetok jednotlivca, prípadne školy, 

u) plniť funkciu týždenníka podľa pokynov triedneho učiteľa a plniť tieto úlohy: 

dbať o čistotu tabule, triedy, pripraviť kriedu a učebné pomôcky, hlásiť 

neprítomnosť vyučujúceho po 10 minútach od začiatku hodiny riaditeľke 

školy alebo jej zástupcom, vetrať, bez vyzvania hlásiť vyučujúcemu mená 

neprítomných žiakov, hlásiť zistené nedostatky na začiatku vyučovacej hodiny 

vyučujúcemu, prípadne triednemu učiteľovi, pri sťahovaní z učebne dbať o 

zachovanie poriadku, po skončení vyučovania skontrolovať učebňu, poutierať 

tabulu, prezrieť lavice, dbať o vyloženie stoličiek na lavice, zatvoriť okná, 

zhasnúť svetlá, skontrolovať uzávery vody a odchádzať z triedy posledný, 

v) za poriadok a čistotu v šatni zodpovedajú službukonajúci žiaci - týždenníci 

podľa rozpisu služieb vypracovaného triednym učiteľom, každý piatok musí 

šatňa ostať v poriadku, 

w) uvoľňovanie žiakov z vyučovania (návšteva lekára a vybavenie neodkladnej 

záležitosti) je možné len na základe písomnej žiadosti rodiča (ZZ), 

x) ak má žiak počas vyučovania voľnú hodinu, zdržiavať sa disciplinovane 

a nehlučne v šatni alebo chodbových priestoroch školy; ak má 6. alebo 7. 

hodinu voľnú, má vyučovanie prerušené - táto hodina slúži na obedňajšiu 

prestávku, 

y) úradné a neodkladné záležitosti v kancelárii školy vybavovať prostredníctvom 

triedneho učiteľa v rámci úradných hodín  a s ostatnými učiteľmi pred 

vyučovacou hodinou v triede; do zborovne, dennej miestnosti, kabinetov a 

úradných miestností  žiak bez vyzvania nevstupuje, 

z) nosiť na hodiny TSV čisté úbory a vhodnú obuv, ktoré vyučujúci kontroluje na 

každej vyučovacej hodine, 

aa) neodkladne doručovať informácie určené rodičom, 

bb) poznať a zachovávať pravidlá uvedené v školskom poriadku, ktorý je 

zverejnený na nástenkách, na chodbe školy a na web stránke školy. 
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3. Žiaci majú zakázané 

 
a) opustiť budovu školy počas vyučovania alebo cez voľnú hodinu bez súhlasu 

triedneho učiteľa (v jeho neprítomnosti zastupujúceho TU, prípadne 

zástupkyne RŠ), 

b) fajčiť, nosiť, prechovávať, distribuovať, užívať alkoholické nápoje, drogy a iné 

zdraviu škodlivé návykové látky v priestoroch školy a jej okolí a na 

podujatiach organizovaných školou, prichádzať do školy a na školské akcie 

pod vplyvom návykových látok, 

c) nosiť do školy väčšie sumy peňazí, cenné predmety, zbrane a iné bezpečnosť a 

zdravie ohrozujúce predmety, živé zvieratá a predmety rušiace alebo 

rozptyľujúce pozornosť žiakov a učiteľov, 

d) obstarávať si veci nedovoleným spôsobom v budove školy alebo mimo nej, 

e) vulgárne sa vyjadrovať v škole i mimo nej, 

f) používať mobilný telefón (MT) počas vyučovacej hodiny, 

kultúrnospoločenských alebo výchovných akciách školy, MT musí byt vypnutý 

a uložený v taške alebo mieste na to určenom, 

g) súkromné návštevy v škole v čase vyučovania a prestávok, v odôvodnených 

prípadoch sa návšteva zaeviduje službou na vrátnici, kde po zaevidovaní 

v knihe návštev zotrvá do príchodu žiaka, 

h) vyrušovať na vyučovaní a zaoberať sa s činnosťami, ktoré nie sú predmetom 

vyučovania, hrať karty, šach a loptové hry, nosiť na hlavách šiltovky a iné 

pokrývky hlavy počas vyučovania, pokiaľ si to nevyžadujú vo výnimočných 

prípadoch zdravotné dôvody, 

i) našepkávať pri skúšaní, odpisovať pri písomných skúškach alebo používať 

nedovolené pomôcky a informačné pramene, 

j) vykláňať sa z okien, vysedávať na oknách, zábradliach, schodištiach a 

podlahách, 

k) vyhotovovať digitálne záznamy v priestoroch školy a publikovať ich na verejne 

prístupných webových stránkach alebo inak šíriť. 

 

4. Klasifikačný poriadok 

 
a) v jednotlivých vyučovacích predmetoch sú žiaci klasifikovaní týmito stupňami:  

           1 -výborný, 2 - chválitebný, 3 - dobrý, 4 - dostatočný, 5 – nedostatočný, 

správanie žiaka sa klasifikuje týmito stupňami:  

1 -veľmi dobré, 2 - uspokojivé, 3 -menej uspokojivé, 4 – neuspokojivé, 

b) pokiaľ vyučujúci nemá od žiaka dostatočné podklady k záverečnému 

hodnoteniu a následnej klasifikácii, môže byť žiak podľa zváženia vyučujúceho 

klasifikovaný v náhradnom termíne, 

c) ak nie je možné žiaka klasifikovať v prvom polroku pre závažné objektívne 

príčiny, určí riaditeľka školy náhradný termín skúšok a to spravidla tak, aby 
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klasifikácia za prvý polrok mohla byť ukončená najneskôr do dvoch 

mesiacov od dátumu klasifikácie za prvý polrok, 

d) ak nie je možné klasifikovať žiaka v druhom polroku pre závažné objektívne 

príčiny, určí riaditeľka školy náhradný termín skúšok, spravidla v poslednom 

týždni letných prázdnin, 

e) ak má žiak alebo rodič (ZZ) pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci 

prvého alebo druhého polroka, môže do troch dní odo dňa, keď sa dozvedel o 

jej výsledku, požiadať riaditeľku školy o komisionálne preskúšanie; 

komisionálne preskúšanie nemožno žiadať v prípade, ak žiak v príslušnom 

klasifikačnom období už bol z predmetu komisionálne preskúšaný, 

f) neplnenie povinností a nedodržiavanie zákazov uvedených v tomto Školskom 

poriadku sa klasifikuje ako priestupok, ktorý je triednym učiteľom riešený a 

evidovaný v pedagogickom denníku (PD), ktorý zriadil triedny učiteľ,  

g) triedny učiteľ vedie v PD záznamy o spôsoboch riešenia priestupkov žiakov 

(vrátane záznamu z pohovoru so žiakom a rodičom) a včas o nich informuje 

zainteresovaných (vyučujúcich, žiakov, rodičov, výchovného poradcu, 

riaditeľku školy) a podľa závažnosti navrhuje výchovné opatrenia na 

posilnenie disciplíny. 

 

5. Výchovné opatrenia a kritériá ich udeľovania 

Za vzorné správanie, za vzorné plnenie povinností možno žiakovi udeliť pochvalu alebo iné 

ocenenie. 

1) Pochvaly 

a. Pochvala triednym učiteľom: 

 za výborný prospech a vzornú dochádzku, 

 za vzornú reprezentáciu školy (úspešné umiestnenie v súťaži do úrovne 

okresného kola), 

b.  Pochvala riaditeľkou školy: 

 za výborný prospech a vzornú dochádzku (študijný priemer za 

klasifikačné obdobie  je 1,00), 

 za vzornú reprezentáciu školy (úspešné umiestnenie v regionálnych a 

vyšších súťažných kolách), 

 Pochvaly sa evidujú v ZOZ a v triednom katalógu (len pochvala RŠ) 

takto: 

"Žiakovi bola podľa § 58, ods. 1, zákona 245/2008 Z.z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) udelená pochvala triednym učiteľom 

- riaditeľkou školy za ......(dátum zápisu)... ... (podpis tr. uč.)..." 

Ak sa žiak previní proti školskému poriadku, možno mu uložiť napomenutie alebo pokarhanie 

od triedneho učiteľa, pokarhanie od riaditeľky, podmienečné vylúčenie alebo vylúčenie. 

 

2) Opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov 

 pokarhanie od triedneho učiteľa - zápis do PD (podľa závažnosti 

priestupku), 
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 pokarhanie od riaditeľky  - zápis do PD (podľa závažnosti priestupku, 

opakované priestupky), 

3) Znížená známka zo správania na stupeň: 

 Uspokojivé(2): 

1) neospravedlnená absencia v počte 7 – 14 VH, 

2) fajčenie, konzumácia alkoholu a návykových látok, 

3) iné (napr. poškodzovanie šk. majetku, nevhodné správanie ), 

 menej uspokojivé(3): 

1) neospravedlnená absencia v počte 15 až 24 VH, 

2) opakované fajčenie, konzumácia alkoholu a návykových látok v 

priestoroch školy, 

 menej uspokojivé(3) s podmienečným vylúčením zo školy: 

1) za opakované priestupky kvalifikované známkou menej 

uspokojivé, 

2) za závažné porušenie tohto školského poriadku 

 neuspokojivé(4) s podmienečným vylúčením zo školy: 

1) neospravedlnená absencia v počte 25 a viac VH 

2) opakované závažné porušenie tohto školského poriadku 

 

 vylúčenie zo školy. 

 

Výchovné opatrenie navrhuje triedny učiteľ na pedagogickej rade. Každé výchovné opatrenie 

je pedagogickou radou prerokované. Pri závažných priestupkoch je výchovné opatrenie 

úmerné závažnosti priestupku. 

 

Výchovné opatrenia sa udeľujú po predchádzajúcom vyčerpaní základných výchovných 

prostriedkov. Bilancujú sa na klasifikačnej porade príslušného klasifikačného obdobia, 

zaznamenávajú sa do triedneho katalógu s dátumom klasifikačnej porady takto: 

"Žiakovi bolo podľa § 58, ods. 2, zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) udelené pokarhanie triednym učiteľom - riaditeľkou školy za ... so 

znížením známky zo správania na /uspokojivé, menej uspokojivé s podmienečným 

vylúčením a určením skúšobnej lehoty do..............., s vylúčením zo školy/....(dátum 

zápisu)... ... (podpis tr. uč.)..." 

 

6.  Riešenie situácie pri porušení školského poriadku fajčením, 

konzumáciou alkoholu a návykových látok 

Alkohol 

V zmysle platnej legislatívy a školského poriadku je žiakom zakázané prinášať do 

školy alebo na činnosti organizované školou alkoholické nápoje a iné zdraviu škodlivé látky, 

požívať ich v škole alebo pri činnostiach organizovaných školou. 

 

1. Postup pri porušení tohto ustanovenia školského poriadku: 

a) žiaka, ktorý je podozrivý, že je pod vplyvom alkoholu, užíva alkohol v škole 

alebo v školskom zariadení vyzve pedagogický pracovník k dychovej skúške 

prístrojom, ktorým sa určí objemové percento alkoholu v dychu, 



12 
 

b) pri skúške je prítomný vyučujúci, ktorý stav zistil a  člen vedenia školy  

c) po skúške sa vyhotoví zápisnica, ktorú každý z prítomných podpíše, zápisnica 

sa pošle zákonnému zástupcovi, 

d) pri pozitívnom výsledku je žiak vyzvaný k okamžitému opusteniu školy 

v sprievode privolaného rodiča (ZZ) a vyučovacie hodiny, ktoré mal v daný 

deň ešte absolvovať bude mať vykázané ako neospravedlnené, 

e) nasleduje prerokovanie porušenia na pedagogickej rade a uloženie výchovného 

opatrenia podľa § 58, ods. 2, zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) 

f) výsledok sa oznámi zákonnému zástupcovi žiaka. 

 

2. Postup, ak sa žiak odmietne podrobiť dychovej skúške: 

o tejto udalosti sa za prítomnosti vyučujúceho, ktorý stav zistil, člena vedenia školy  

spíše zápisnica, kde sa uvedú klinické príznaky, ktoré osoba vykazuje a ktoré vedú k 

podozreniu, že žiak pil alkoholický nápoj. V prípade odmietnutia 

dychovej skúšky považujeme jej výsledok za pozitívny a postupujeme ako v bode 1. 

3) Pri zistení, že žiak  pil alkoholické nápoje bude: 

a) postihnutý zníženou známkou zo správania na stupeň 2 (uspokojivé), 

b) správaní žiaka budú informovaní jeho rodičia (ZZ). 

4) Pri opakovanom porušení školského poriadku  v tomto zmysle žiak bude : 

a) postihnutý zníženou známkou zo správania na stupeň 3 (menej uspokojivé) a 

podmienečne vylúčený zo školy, 

b) ak predchádzajúce opatrenia nebudú účinné a žiak bude naďalej porušovať 

školský poriadok, škola siahne po najkrajnejšom opatrení  - zníženie známky 

zo správania na stupeň 4 (neuspokojivé) a žiak bude zo školy vylúčený. 

Fajčenie 

V zmysle platnej legislatívy a vnútorného poriadku školy je žiakom zakázané prinášať do 

školy alebo na činnosti organizované školu tabakové výrobky a iné zdraviu škodlivé látky, 

požívať ich v škole alebo pri činnostiach organizovaných školou. Žiakom je zakázané fajčiť v 

priestoroch školy a mimo školy pri činnostiach organizovaných školou. 

Postup pri porušení zákazu: 

a) Každý ďalší priestupok sa prerokuje na pedagogickej rade a uloží sa výchovné 

opatrenie v zmysle zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov a školského poriadku. Pri štvrtom porušení 

zákazu fajčenia môže byt žiak vylúčený zo štúdia. 

b) Škola môže uplatniť postup aj podľa zákona o ochrane nefajčiarov, to 

znamená, že vzhľadom na to, že sa jedná o priestupok §11, odsek (1) písmeno 

c) zákona c. 377/2004 Z. z., upovedomí o tom inšpekciu práce (§11, odsek 4, 

zákon c. 377/2004 Z. z.), ktorá priestupok prerokuje a môže udeliť pokutu do 

166,- € (§11, odsek 2, zákon c. 377/2004 Z. z.) V zmysle § 11 zákona č. 

377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov. 

 

Užívanie nelegálnych návykových látok 

Zákaz užívať drogy a iné omamné látky je zakotvený v školskom poriadku, s ktorým 

sú oboznámení všetci žiaci školy. 
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1. Postup pri porušení zákazu: 

a) k žiakovi, ktorý je dôvodne podozrivý, že je pod vplyvom drog, užíva drogy v škole  

alebo školskom zariadení, na akcii organizovanej školou, bude privolaný rodič (príp. 

ZZ) a budú vyzvaní pedagogickým pracovníkom k návšteve lekára, alebo 

zdravotníckeho zariadenia, kde sa uskutoční odber a vyšetrenie biologického materiálu 

na zistenie návykových látok (podľa zákona č. 219/1996 Z. z. §5), 

b) o situácii, ktorá viedla k návšteve lekára, sa spíše zápisnica, 

c) v prípade pozitívneho výsledku nasleduje prerokovanie priestupku na pedagogickej 

rade a uloženie výchovného opatrenia v zmysle školského zákona a vyhlášky MŠ SR 

č. 314/2008 o stredných školách, 

d) rozhodnutie pedagogickej rady o výchovnom opatrení sa zašle rodičovi žiaka (ZZ), v 

prípade, že sa žiak odmietne podrobiť vyšetreniu, bude jeho výsledok považovaný za 

pozitívny. 

2. Pri zistení, že žiak školy užíva nelegálne drogy, či už v budove školy alebo mimo nej, 

bude v súlade so školským poriadkom: 

a) postihnutý zníženou známkou zo správania na stupeň 2 (uspokojivé), 

b) priestupku budú informovaní rodičia, 

c) priestupku bude informovaná polícia. 

3. Pri opakovanom užívaní drog, ak budú neúčinné opatrenia uvedené v bode 1, bude žiakovi: 

a) znížená známka zo správania na stupeň 3 (menej uspokojivé) a žiak bude 

podmienečne vylúčený zo školy, 

b) zároveň budú informované inštitúcie uvedené v predchádzajúcom bode. 

4. Ak predchádzajúce opatrenia nebudú účinné a žiak bude naďalej porušovať školský 

poriadok, škola siahne po najkrajnejšom opatrení : 

a) zníženie známky zo správania na stupeň 4 (neuspokojivé) a žiak bude zo školy 

vylúčený 

b) zároveň budú informované inštitúcie uvedené v predchádzajúcom bode 2. 

5. Pri šírení drog – distribúcia, predaj. Pri zistení, že žiak školy distribuuje drogy, bude 

okamžite bezpodmienečne vylúčený zo školy a zároveň budú o priestupku informované  

inštitúcie uvedené v bode 2. 

7. Práva a povinnosti rodičov 

Rodič má právo: 

a) získavať na rodičovských združeniach informácie o prospechu a správaní, svojho 

dieťaťa, 

b) sledovať vývin orientácie školy a vyjadrovať svoj názor, 

c) nahliadnuť do dokumentov vydaných školou, ktoré sa priamo alebo nepriamo 

dotýkajú jeho dieťaťa, 

d) poznať účel, na ktorý sa využili jeho finančné prostriedky pri darovaní škole, 

e) poznať spôsob využívania predmetov, ktoré daroval škole, 

f) požiadať o vykonanie komisionálnej skúšky v súlade s platnou vyhláškou, 

g) v prípade plnoletosti svojho dieťaťa (ak žiak požiada o zákaz informovať rodičov 

alebo ZZ o prospechu a správaní), byť informovaný, že škola prestáva informovať ZZ 

o prospechu a správaní, 

h) osobne alebo telefonicky dohodnúť konzultáciu u príslušného učiteľa, 
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i) právo na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa. 

 

Rodič má povinnosť: 

a) dodržiavať v plnom rozsahu podmienky, stanovené všetkými legislatívnymi normami, 

ktoré sa týkajú školy, 

b) prevziať zodpovednosť  a nahradiť  škody, ktoré spôsobí jeho dieťa na majetku školy a 

spolužiakov, 

c) včas ospravedlňovať neprítomnosť svojho dieťaťa v škole (do 24 hod.), 

d) informovať triedneho učiteľa o zdravotnom stave dieťaťa, zvlášť ak si situácia 

vyžaduje osobitnú starostlivosť, 

e) informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti svojho dieťaťa, jeho zdravotných 

problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na 

priebeh výchovy a vzdelávania 

f) zaujímať sa o prospech a správanie svojho dieťaťa. 

 

 

8. Práva a povinnosti učiteľov 

Učiteľ má právo: 

 vyžadovať, že žiaci budú rešpektovať pravidlá spoločenského správania a školského 

poriadku, 

 veriť a očakávať, že žiaci navštevujú školu s cieľom dosiahnuť čo najlepšie 

vzdelávacie výsledky, 

 očakávať, že rodičia podporia pozitívnu snahu školy, 

 pri vysokej absencii žiaka na vyučovacích hodinách požiadať o vykonanie 

komisionálnej skúšky, 

 na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej 

dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy. 

Učiteľ má povinnosť: 

a) zaručiť kvalitu vzdelávania vo svojom odbore, 

b) vyučovať podľa platných učebných osnov pre daný predmet a ročník, 

c) vytvárať priaznivú atmosféru pre výchovu a vzdelávanie, inštruovať žiakov o 

pravidlách školy a účinne napomáhať ich dodržiavanie, 

d) byt korektný, spravodlivý voči žiakom, nikoho neuprednostňovať a neznevýhodňovať,  

e) na začiatku klasifikačného obdobia zverejniť spôsob hodnotenia a klasifikácie, 

f) poskytovať žiakom konzultácie v ním určenom čase, 

g) spolupracovať s rodičmi, 

h) byť prítomný v škole najneskôr 10 minút pred začiatkom svojej vyučovacej hodiny, 

i) začínať hodinu presne a počas hodiny sa nevzďaľovať z triedy, 

j) dbať na to, aby sa dodržiavali zásady hygieny a bezpečnosti práce, nepoškodzoval 

školský majetok, aby po skončení hodiny splnili týždenníci svoje povinnosti, 
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k) zúčastňovať sa pedagogických rád, konferencií, informatívnych schôdzok 

zvolávaných riaditeľkou školy alebo jej zástupkyňami, 

l) vykonávať dozor na chodbách podľa osobitného harmonogramu, 

m) vyučovaciu hodinu učiť vždy s prestávkami, 

n)  pred odchodom zo školy si prečítať oznamy o aktuálnom zastupovaní na web stránke 

školy s v dennej miestnosti, 

o) zapísať chýbajúcich žiakov do triednej knihy na začiatku vyučovacej hodiny, ak 

triedna kniha nie je k dispozícii na hodine, chýbajúcich zapísať do konca vyučovania v 

danom dni, 

p) po skončení vyučovania skontrolovať triedu, v ktorej vyučoval poslednú hodinu, 

q) aktualizovať známky v internetovej žiackej knižke k poslednému dňu nasledujúceho 

týždňa. 

 

Školský poriadok sa stáva záväzným pre žiaka po oboznámení sa s jeho obsahom na 

triednickej hodine v prvý deň školského vyučovania. 

Schválené  a prerokované na pedagogickej rade dňa 28.augusta 2014. 

Platný školský poriadok  so zapracovaním dodatkov schválený a  prerokovaný na 

pedagogickej rade dňa 22. septembra 2015. 

 

                                                                                                             

  Ing. Jana Šebestová 

         riaditeľka 


